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فاخلطاب ليس خاصًا بالنيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ألن هذه الرؤية له ولغريه، واجلبال معروفة، والرؤية هنا بصرية 
  ". تبصرهاقال املؤلف: " 

" فيه نظر؛ ألن وقت النفخة مل يكن الناس قد قاموا من قبورهم، ولكنها تراها يوم القيامة،  وقت النفخة " وقوله:
  أيت الناس إىل اهللا تعاىل بآخرين.بعد أن ي

واجلملة يف قوله: حتسبها يف موضع نصٍب على احلال، مث إن الرؤية هنا  ". ] تظنها88))[النمل:َتْحَسبـَُها  ((" 
  تعال...بصرية، والرؤية البصرية ال تنصب إال مفعوًال واحداً، ومعىن حتسبها أي: تظنها

  ". ها لعظمها] واقفة مكان88))[النمل: َجاِمَدةً  ((" 
استعمل اجلمود للوقوف جبامع الثبوت يف كٍل منهما؛ ألن اجلامد  ]88))[النمل: َجاِمَدًة َوِهَي َتُمر  ((وقوله: 

" فيه نظر، إمنا حتسبها جامدة أي: واقفة وإن   واقفة مكانهاثابت، والواقف كذلك ثابت، ولكنها قول املؤلف: " 
فتبني ذا أا ليست واقفًة يف مكاا،  ]88))[النمل: َتُمر َمر السَحابِ  َوِهيَ  كانت هي تدور، وهلذا قال: ((

المطر إذا  ]88))[النمل: َوِهَي َتُمر َمر السَحابِ (( ولكنها ُحتسب واقفة وهي يف احلقيقة سائرة، وهلذا قال: " 
ثم تصير هباء  ،تصير كالعهنثم  ،تسير سيره حتى تقع على األرض فتستوي بها مبثوثة :ضربته الريح أي

  ". منثوراً 
يقول: مطر، وفيه نظٌر أيضاً.والصواب: أن املراد بالسحاب هذا السحاب  ]88))[النمل: َمر السَحابِ  قوله: ((

املعروف، واملعىن أا تسري كما يسري السحاب يف السرعة، وهي أبلغ من املطر الذي فّسره به املؤلف حيث قال: 
إذا ضربته الريح، املطر إذا ضربته الريح جتده يزول عن مكانه، ولكنه يف احلقيقة ليس كما يتصوره  إنه مثل املطر

واملراد بالسحاب: هو السحاب املعروف؛ فإنه مير بسرعة، مث إن  ااإلنسان من اآلية، بل إن اآلية على ظاهره
السَماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها  َويـُنَـزُل ِمنَ  (( مشاة اجلبال للسحاب أقرب من مشاة اجلبال للمطر، قال اهللا تعاىل:

  .]43))[النور:ِمْن بـََرٍد فـَُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء 
السحاب معروف  ]88))[النمل:َتُمر َمر السَحاِب  وقوله: (( فالصواب إبقاء اآلية على ظاهرها بدون تأويل.

  فهي إذاً تقتلع من مكاا، وتكون مثل السحاب هباًء يطري.أنه مير بسرعة، 
  ". تقع على األرض فتستوي بها مبثوثةمث يقول املؤلف إنه بعد ذلك: " 

هذا حمتمل ما قاله املؤلف، أا بعد صعودها ومرورها مر السحاب تقع على األرض مث تستوي باألرض، وحيتمل 
مبعىن: أا أوًال تضعف حىت تكون كالعهن املنفوش، مث بعد ذلك تطري من  أا تبقى طائرة مث تكون هباًء منثوراً،

  جسٌم متماسك.األرض حىت متر مر السحاب مشاهدة هلا 
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مث بعد ذلك تكون هباًء منثوراً تتبدد وتتفرق، وذلك من عظم األهوال يومئذ، فتبقى األرض بدل ما كانت مرتفعة 
  .]107))[طه:ال تـََرى ِفيَها ِعَوًجا َوال َأْمًتا  ((تعاىل: ونازلة تبقى قاعاً صفصفاً كما قال اهللا 

  .]88))[النمل:ُصْنَع اللِه الِذي َأتْـَقَن ُكل َشْيٍء ِإنُه َخِبيٌر ِبَما تـَْفَعُلوَن  قال اهللا تعاىل: ((
 عاً صنع اهللا ذلك صن :مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله أييقول: " 

  .]88))[النمل: ُصْنَع اللهِ  يقول اهللا تعاىل: ((  ".
  " أين اجلملة؟ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبلهاملؤلف يقول: " 

  .]88))[النمل: َوتـََرى اْلِجَبالَ  (( :الطالب
ذا فعٌل من اهللا، هو الذي ه ]88))[النمل:َوتـََرى اْلِجَباَل َتْحَسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمر َمر السَحاِب  (( الشيخ:

  فأّكد هذه اجلملة ذا املصدر. ]88))[النمل: ُصْنَع اللهِ  ((جعلها تكون على هذه احلال، وهلذا قال: 
  إذاً: إذا كان املصدر مؤكداً جلملٍة قبله فإنه عند النحويني جيب حذف عامله.

  ." وحذف عامل المؤكد التزم" يقول ابن مالك: 
إذا كان مؤكداً جلملٍة قبله فإنه جيب حذف عامله؛ وذلك ألن اجلملة اليت قبله ما دام هو مؤكداً يعين: أن املصدر  

  هلا صارت كأا فعله، فال ُجيمع بني البدل واملبدل.
  "؟ أضيف إلى فاعلهايش : " "  أضيف إلى فاعلهوقوله: " 

رة إىل فاعله ويضاف تارة إىل مفعوله، واملصدر يضاف تا يعين: املصدر ُصنع أضيف إىل اهللا واهللا هو الفاعل.
ألن الفعل أكل يأكُل أكًال، فأكل مصدر مضاف  ياولد تقول مثًال: عجبُت من أكلك الطعام، أكل مصدر؛

  إىل الكاف، الكاف فاعل أو مفعول؟
  مفعول. :الطالب
  مأكول؟ إالمن أكلك الطعام، أنت آكل و  الشيخ:
  آكل. :الطالب
  فهو مضاف إىل فاعل والطعام مفعوٌل به، عجبت من أكلك الطعام. إذاً فالكاف فاعل،  الشيخ:

  أكل الطعام من زيد، مضاف إىل ماذا؟طيب. إضافته إىل املفعول تقول مثًال: عجبُت من 
ون؛ ألن الدقيق مطحون والطعام مأكول، فهو مضاٌف إىل حطيب. عجبت من طحن الدقيق من زيد إىل املط

  اهللا تعاىل صانع، فيكون هنا مضافاً إىل فاعله. ]88))[النمل: ُصْنَع اللهِ  ((هنا  مفعوله.
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" وجوبًا أو جوازاً؟ وجوباً، جيب حذف العامل وجوباً؛ وإمنا وجب حذفه ألنه مؤكٌد  بعد حذف عاملهوقوله: " 
  للجملة قبله فتكون هذه اجلملة مبنزلة العامل أي: مبنزلة الفعل، وال ُجيمع بني البدل واملبدل منه.

ويف إضافة الصنع إىل اهللا هنا تعظيٌم هلذا األمر، وأنه من األمور العظيمة اليت هي  " صنع اهللا ذلك صنعاً  :أي" 
  من صنع اهللا تبارك وتعاىل، والفوائد إن شاء اهللا تأيت يف الغد.

َقَن   (("  َقنَ  (( ))ُكل َشْيءٍ الِذي َأتـْ   ". صنعه ]88))[النمل: ُكل َشْيءٍ أحكم ((   )) َأتـْ
فاهللا تبارك وتعاىل أتقن كل شيٍء صنعه، ومن مجلة إتقانه: أنه حينما كانت األرض حمتاجٌة إىل هذه اجلبال صارت 
اجلبال راسية ورواسي ترسو ا األرض، وهي أيضًا يف نفسها ثابتة، ويوم القيامة تزول احلاجة إليها، بل تقتضي 

نعلم أن اهللا تبارك وتعاىل صنع اجلبال حني احتاج الناس إليها  الضرورة زواهلا، فتزال هذه اجلبال العظيمة وذا
  باقية، وملا زالت الضرورة إليها أزاهلا اهللا تبارك وتعاىل.

َقَن ُكل َشْيٍء  ((احلكمة يف قوله: الفائدة و وذا نعرف  فصار وجود اجلبال إتقان،  ]88))[النمل:الِذي َأتـْ
  .وزواهلا يوم القيامة إتقاٌن أيضاً 

َقَن ُكل َشْيٍء  ((وقوله:  " وينبغي أن ال يُقّيد بقولنا: صنعه؛ ألن اهللا أتقن   صنعهقال املؤلف: "  ]88))[النمل:َأتـْ
" ألن السياق يف مقام الصنع؛  صنعهكل شيٍء صنعه وشرعه، والذي أوجب للمؤلف أن يقيد ذلك بقوله: " 

  فلهذا قال: الذي أتقن كل شيٍء صنعه.
يريد أن يقيد اإلتقان مبا  -واهللا أعلم- إن اهللا تعاىل مل يقل: الذي أتقن صنعه، ولو كان اهللا تعاىل ولكننا نقول: 

صنعه أو  :صنع لقال كما قال: صنع اهللا. لقال: الذي أتقن صنعه، ولكنه سبحانه وتعاىل يبّني أنه أتقن كل شيء
  متقن ليس فيه خلل.أيضا ىل من األحكام فهو شرعه، فما صنعه اهللا من املخلوقات فهو متقن، وما شرعه اهللا تعا

اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفطُوٍر  َما تـََرى ِفي َخْلِق الرْحَمِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجعِ  ((قال اهللا تبارك وتعاىل يف سورة تبارك: 
  .]4 - 3))[امللك:َحِسيٌر اْلَبَصَر َكرتـَْيِن يَنَقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو  ثُم اْرِجعِ * 

َأَفال يـََتَدبـُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثيًرا  ((وقال تعاىل يف اآليات الشرعية: 
  .]82))[النساء:

  ا صنع، ومتقٌن لكل ما شرع.فبني اهللا يف آية تبارك ويف آية النساء، بّني سبحانه وتعاىل أنه متقٌن لكل م
  .]88))[النمل:الِذي َأتْـَقَن ُكل َشْيٍء ِإنُه َخِبيٌر ِبَما تـَْفَعُلوَن  ((
  .تفعلونومبا يفعلون " مبا  بالياء والتاء" 

  ." أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة :أيفيقول املؤلف: "  -مبا يفعلون- أما على قراءة الياء 
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فاخلطاب جلميع الناس، واخلبري مبعىن ذو اخلربة، واخلربة هي العلم ويفعلون على قراءة مبا تفعلون ولكن إذا قلنا 
  ببواطن األمور. وعلى هذا فهي أخص من العلم املطلق.

َما ِإنُه َخِبيٌر بِ  الظواهر وبالبواطن ((بوإذا كان عاملًا بالبواطن فهو عاٌمل بالظواهر أيضاً، فاهللا تبارك وتعاىل عليٌم 
  .]88))[النمل:تـَْفَعُلوَن 

ملا حتدث اهللا عنه من صنعه هو. يعين: كان  ؟]88))[النمل:ِإنُه َخِبيٌر ِبَما تـَْفَعُلوَن  طيب. ما مناسبة قوله: ((
إنه ليٌم حكيم، ختتم بقوله: إنه ع ]88))[النمل:ِإنُه َخِبيٌر ِبَما تـَْفَعُلوَن  مقتضى السياق أال ختتم اآلية بقوله: ((

َقَن ُكل َشْيءٍ  ((.. وما أشبه ذلك؛ لقوله: على كل شيٍء قدير   .]88))[النمل: ُصْنَع اللِه الِذي َأتـْ
  ُختتم اآلية مبا يدل على القدرة واحلكمة، ولكنها ُختمت مبا يدل على العلم واخلربة. وهذا يقتضي أن

  ....يوم القيامة من فزع، فهو خبري ما سيحصل  ....إذا كان اخلالق سبحانه وتعاىل  .... :الطالب
 ]88))[النمل:ُصْنَع اللِه الِذي َأتْـَقَن ُكل َشْيٍء  ((يعين: اهللا أعلم أن احلكمة من ذلك: هو أن قوله:  الشيخ:

أا مجلة معرتضة بالنسبة للمعىن ال بالنسبة لإلعراب، وأن املقام يقتضي اإلخبار بأن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ما 
ِإنُه َخِبيٌر ِبَما  ((ٌب على أي شيء؟ على العلم، فلهذا قال: اء مرتيفعلون؛ ألن يوم القيامة هو يوم اجلزاء، واجلز 

َعُثن ثُم لَتُـَنبـؤُ  ((نظريه قوله تعاىل:  ]88))[النمل:تـَْفَعُلوَن  َعثُوا ُقْل بـََلى َورَبي لَُتبـْ ن َزَعَم الِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ
  .]7))[التغابن:ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللِه َيِسيٌر 

فيكون هنا ذكر العلم مبا يفعل الناس يف سياق يوم القيامة لإلشارة إىل أن هذا اليوم هو يوم اجلزاء الذي جيب 
  . طيب. ما هو اإلشكال الذي أوردنا هنا وما هو اجلواب؟واضح على املرء أن يعمل له وحيتاط له

  .... :الطالب
  لكن ما هو املناسب الذي ميكن أن ختتم به اآلية يف بادئ األمر؟من نفس السياق .. الشيخ:
  .بالقدرة :الطالب
  هذه الصيغة. ))ُصْنَع اللِه  ((نعم. فيما يدل على القدرة واحلكمة، فقوله:  الشيخ:

َقَن ُكل َشْيٍء  (( ادئ األمر أن يكون املناسب ختم اآلية مبا يدل على باحلكمة، فكان ب ]88))[النمل:الِذي َأتـْ
القدرة واحلكمة، لكنها ُختمت بالعلم مبا يفعل العباد، فما هو اجلواب عن هذا عن العدول عن األول إىل هذا 

  الثاين؟
  ....على علمه  خيتم جبملة تدلاملقتضى أن من حيث املعىن، وكان  ....صنع اهللا، هذه يدل  :الطالب
  ين: ملا كان التحدث عن اليوم اآلخر وهو موضع اجلزاء؟يع الشيخ:
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  يعين: كان مقتضى السياق أن يقّدم ما يدل على علمه يف الناس، فيما يفعل العباد. :الطالب
  ...فيما يفعل العباد، الذي سوف جيازون عليه يف ذلك اليوم. ونظّرنا لذلك بقوله الشيخ:
َعثُواَزَعَم الِذيَن َكَفُروا أَ  ((: :الطالب   .]7))[التغابن: ... ْن َلْن يـُبـْ
  يستدلون ذه اآلية على دوران األرض؟ .... :الطالب
كما بينا فيما سبق أن هذا ليس بصحيح، اآلية يف يوم القيامة، أما اآلن نرى اجلبال حنسبها جامدة وهي   الشيخ:

  ال متر مر السحاب؛ ألن السحاب مير من فوق وهي ثابتة يف األرض.
  ؟...التقديرين لآلية ما يقدح  :الطالب
  أيهم؟ الشيخ:
  التقدير بالنسبة لآلية هذه. :الطالب
  ذا؟ختم اآلية  الشيخ:
  ال. كونه يقول له: مجلة معرتضة وكان األنسب ... :الطالب
وقال ة ذكر سبحانه وتعاىل حال اجلبال يوم القيام اال. اآلن مجلة معرتضة من حيث املعىن، مبعىن إن اهللا مل الشيخ:

أا ستدور، مث ذكر أن هذا من صنعه تبارك وتعاىل، وأن ذلك غاية اإلتقان حيث كانت ثابتة مث ملا زالت احلاجة 
  إليها أُزيلت، ذكر فيما بعد ختم اآلية مبا يكون حتذيراً للناس من أن يعملوا ما خيالف أمر اهللا سبحانه وتعاىل.

  متناسقة. عروف من معانيه كلهاامليف القرآن  :الطالب
بـُْهْم فَِإنـُهْم ِعَباُدَك  ((معلوم، لكن هنا تناسق يف بادئ األمر، وهنا تناسق ما يظهر إال بالتأمل  الشيخ: ِإْن تـَُعذ

  ما هو مقتضى السياق؟ ]118))[املائدة:َوِإْن تـَْغِفْر َلُهْم فَِإنَك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 
  أنت الغفور. :الطالب
فَِإنَك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  ((ك أنت الغفور الرحيم، ومع ذلك ما صارت على هذا، قال: فإن الشيخ:

وعدة آيات من هذا النوع، يتوقع اإلنسان أن ختتم اآلية بكذا مث ختتم بكذا، فتكون يف ظاهر  ]118))[املائدة:
  كمة هو أن تكون على هذا الوجه.األمر خمالفة ملقتضى السياق، ولكنه عند التأمل يتبني للمرء أن احل

  ؟يعين: حسب نظر اإلنسان جامدة وهي متر .......كيف يوم القيامة يعين: يراها متكاملة، جامدة   :الطالب
  نعم. وهي متر مر السحاب. الشيخ:
   يعين: اإلنسان ما يشعر؟ :الطالب
  نعم. ما يشعر مبرورها.. ال يشعر مبرورها لكنها متر. الشيخ:
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ويذكر بعدها القدرة؛ ألنه بّني العلماء قدير ال يعجزه شيء، حكيم  ...أن اهللا ذكر القدرة، ذكر  .... :الطالب
  ....فال  ال يضع العذاب إال يف موضعه، وخبري يف أفعاله

ذا؛ ألن هذه األمور تكون يوم القيامة الذي هو موضع اجلزاء، واجلزاء املهم على كل حال أن ختم اآلية  الشيخ:
  يكون على الفعل.إمنا 

  وهنا جامدة. .... :الطالب
حنن قلنا هلا أحوال، أحوال تتطور، تكون كالعهن املنفوش، مث متر مر السحاب، مث تكون هباًء منثوراً  الشيخ:

  وتزول بالكلية.
َها  ((قال:  ٌر ِمنـْ َلُه َخيـْ   .]89))[النمل:َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فـَ

َها ((ء هي للشرط، ومجلة من شرطية، وجا ))َمْن َجاَء  (( ٌر ِمنـْ   جواب الشرط. ]89))[النمل: فـََلُه َخيـْ
َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة  ((ما قال من فعل احلسنة، بل قال:  ]89))[النمل: َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنةِ  ((وقوله تعاىل: 

يسقطها فتزول، ولكن الشأن   ألن اإلنسان قد يفعل احلسنة يف الدنيا ولكنه ال يأيت ا لوجود ما ]89))[النمل:
  كل الشأن يف أن يأيت ا يوم القيامة.

الظاهر أن املراد ا اجلنس وليس املراد ا العهد، ولكن املؤلف فّسرها على  ]89))[النمل:بِاْلَحَسَنِة  ((وقوله: 
" فجعل احلسنة حسنًة معّينة معهودة وهي: ال إله إال اهللا، ولكن  ال إله إال اهللا :أيأن املراد ا العهد فقال: " 

أي: أّي حسنة يأيت ا اإلنسان فله خٌري  الصواب بال شك خالف كالم املؤلف، وأن املراد باحلسنة اجلنس.
) حبسنة نكرة يشمل مجيع احلسنات فله خٌري من هّم بحسنٍة فعملها  وهلذا جاء يف احلديث الصحيح: ( منها.

  " متعلق جباء.  يوم القيامةوقول املؤلف: "  نها.م
ٌر  (("  باحلسنة. يعين: من جاء يوم القيامة َها  )) ثواٌب ((فـََلُه َخيـْ بسببها وليس للتفضيل إذا ال  :أي ))ِمنـْ

  ". فعل خير منها
َها ((اآلية هذا غريب، اقرأ  ٌر ِمنـْ نا: الثواب. يعين: ما يقابل يقول املؤلف املراد باخلري ه ]89))[النمل: فـََلُه َخيـْ

، ولكنها للسببية أي: فله ثواٌب بسببها، وهذا حتريٌف ظاهر يل تفضالومنها ليست من املتعلقة باسم  الشر.
  للقرآن.. حتريف ليس هذا معناه، بل خٌري منها يعين: أفضل منها؛ وذلك باملضاعفة.

  ني، صار خرياً منه أو ال؟ خرياً منه.أنت إذا أعطتين  وقلت: سأعطيك خرياً منه وأعطيتك ريال
َها ((إذاً:  ٌر ِمنـْ أي: أفضل منها، فهو يأيت بواحدة ويُعطى عشراً إىل سبعمائة ضعف، إىل  ]89))[النمل: فـََلُه َخيـْ

" فنقول:  إذ ال فعل خيٌر منها"  وأما تعليل املؤلف ملنع أن يكون املراد باآلية التفضيل بقوله: أضعاٍف كثرية.
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حلسنة حسنة بال شك وهي خري، لكن ليس املراد هنا فله فعل خٍري منها، بل املراد الثواب واجلزاء، واجلزاء نعم، ا
  .ليس بفعٍل للعبد، ولكنه من اهللا عز وجل جيزي به العبد

د، فتعليل املؤلف إذاً عليل بل مّيت ليس فيه روٌح إطالقاً؛ ألنه ليس املقام هنا مقام مقابلة حسنة حبسنة من العب
  وإمنا املقام مقام جزاٍء من اهللا، واهللا تعاىل جيزي العبد خبٍري من فعله وأفضل.

   ". ]160))[األنعام:َعْشُر َأْمثَاِلَها  ((وفي آية أخرى " 
َأْمثَاِلَها فـََلُه َعْشُر  ((يصلح  ]160))[األنعام:َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فـََلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها  (( إذاً يا أخي هذا يرد عليه

  عشٌر بسببها؟ هذا يرد عليه يف احلقيقة. ]160))[األنعام:
َها ((فاآلية اليت أشار إليها تفّسر هذه اآلية اليت ذكرها اهللا  ٌر ِمنـْ َعْشُر َأْمثَاِلَها  ((إذاً:  ]89))[النمل: فـََلُه َخيـْ

  ).إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاٍف كثيرة  ، ويف احلديث: (]160))[األنعام:
يفهم من ايش والغريب أن التفسري الذي حنى إليه املؤلف ال يكاد أحٌد يفهمه أبداً، كل من قرأ القرآن لفظ عام 

َها ((قوله:  ٌر ِمنـْ ؟ يفهم جزاء أفضل منه وأكثر، وليس يفهم أن املعىن فله ثواٌب بسبب ]89))[النمل: فـََلُه َخيـْ
  لثواب أكثر وأعظم وأفضل من العمل.هذه احلسنة، أبداً ما يفهم هذا، وإمنا يفهم أن ا

َها َوُهْم  (( ٌر ِمنـْ َلُه َخيـْ "  باإلضافة وكسر الميم ]89))[النمل: ِمْن فـََزٍع يـَْوَمِئذٍ  الجاءون بها ((أي: "  ))فـَ
فزع مضاف ويوِم مضاف إليه، ويوم مضاف وإذ مضاف إليه، وإذ مضاف  ))ِمْن فـََزٍع  (( من فزع يوِمِئٍذ.
فيكون عندنا ثالثة إضافات: فزع مضاف ليوم، ويوم مضاف إلذ، وإذ مضافة  مضاٌف إليه. واجلملة حمذوفة

  للجملة احملذوفة.
الفزع مبعىن اخلوف، ولكنه ليس جمرد خوف، بل خوٌف بقلٍق وحركة  ]89))[النمل: ِمْن فـََزٍع يـَْوَمِئذٍ  ((

مث حياول مثلما نقول حنن يف اللغة العامية: يفّز قلقاً  ...واضطراب، وهلذا يقال: فزع الرجل ما هو جمرد أنه خياف، 
مضاف فيعم كل ما حيصل به الفزع؛ ألنه حقيقة يوم القيامة فيه د من الفزع، فهم من هذا الفزع، وكلمة فزع مفر 

أفزاع عدة أسباب للفزع كأخذ الكتب بالشمال أو باليمني، وكذلك أيضًا دنو الشمس، وكذلك امليزان، وكذلك 
  على الظاملني هؤالء الذين كذبوا على اهللا.. وما أشبه ذلك.  ينادىكذلك أيضاً  .ود.. وغري ذلكاحلوض املور 

 ]89))[النمل:ِمْن فـََزٍع يـَْوَمِئٍذ  كل هذه اليت تثري املرء وتوجب الفزع، لكن هؤالء الذين يأتون باحلسنة ((
فتحها وفزع بويف أخرى "  ....على قراءة أخرى وأضاف الفزع إىل يوم القيامة؛ ألنه فزٌع ال نظري له يف الدنيا، و 

  وفتحها باإلضافة وكسر امليم وفتحها.عندكم  ..." وفتح الميم منوناً 
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ومن فزع يوِمِئٍذ، هذه قراءتني على ، ]89))[النمل: ِمْن فـََزٍع يـَْوَمِئذٍ  : ((]قراءتني[إذاً: قراءتان باإلضافة فيها 
أرجوا أن تنتبهوا للقراءات،  ]89))[النمل: ِمْن فـََزٍع يـَْوَمِئذٍ  " (( ح الميموفزٍع منونًا وفتاإلضافة، والثالثة " 
  فالقراءات كم صرن؟

  ثالث قراءات. :الطالب
فزع يوِمِئٍذ وال إشكال فيه، فزٍع يومئٍذ وال إشكال فيه أيضاً، فزِع يومئٍذ باإلضافة فيها إشكال؛ حيث   الشيخ:

  ضي على هذا أن تكون جمرورة.كانت يوَم بالفتح مع أا مضافة، فيقت
خنرّج هذا على واحد من أمرين: إما أن جنعلها مبنية على الفتح. يعين: فزع مضاف ويوم مضافًا إليه بالفتح حمل 

  جر.
أو نقول: من فزع يف األصل منونة ُحذف التنوين ختفيفاً، وعلى هذا فتكون يوم مفعول يعين ظرف زمان كما هي 

ِمْن فـََزٍع يـَْوَمِئٍذ آِمُنوَن  بالنسبة للمعىن أيهن أبلغ (( .]89))[النمل: َزٍع يـَْوَمِئذٍ فَـ  على قراءة التنوين ((
  أو من فزِع يوِمِئٍذ آمنون؟ ]89))[النمل:

  األخرية. :الطالب
فـََزٍع  األخري يدل على العموم من فزِع يوِمِئٍذ. كل فزع يف ذلك اليوم وهم آمنون منه، وعلى قراءة (( الشيخ:

  يعين: هم آمنون من فزٍع يف ذلك اليوم. ]89))[النمل: ِئذٍ يـَْومَ 
  فزع واحد. :الطالب
وهو يقتضي أن يكون فزعًا واحدًا إال إذا قلنا إنه على تقدير من كل فزٍع.. من فزٍع أي: من كل فزٍع  الشيخ:

  حتتاج إىل تأويل. آمنون، فتوافق القراءة األوىل اليت هي باإلضافة ولكن القراءة باإلضافة أحسن؛ ألا ال
  هل املعىن أم ال يفزعون، أو أم يفزعون لكنهم آمنون؟ آمنون من الفزع. ]89))[النمل:آِمُنوَن  وقوله: ((
  هذا الذي يظهر. :الطالب
  األخري تؤيده السنة. :الطالب
  كيف السنة؟ ما هي السنة؟  الشيخ:
  سواهم من باب أوىل يف العامة. ...اهللا  ...هو إذا كان األنبياء يف يوم القيامة يفزعون  :الطالب
َويـَْوَم يُنَفُخ ِفي الصوِر فـََفزَِع َمْن ِفي  ((وكذلك على أحد التفسريين اللذين أشرنا إليهما يف قوله:  الشيخ:

من هذا الفزع بعد القيام؛ ألن بعض العلماء يرى أن النفخ يكون بالصعق والبعث  ]87))[النمل:السَمَواِت 
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مث النفخة الثالثة للفزع بعد البعث، ولكن هذا سبق أنا قلنا إنه مرجوح، وأن الصواب أن الفزع هو الذي نفختني، 
  الصعق.يكون فيه 

  ال إله إال اهللا. ....ال إله إال اهللا، وال فعل  ...املؤلف لكنه قال: احلسنة  ... :الطالب
  كيف؟  الشيخ:
َها  (( املؤلف ملا قال: احلسنة ال إله إال اهللا :الطالب ٌر ِمنـْ   يقول: ال خري من إله إال اهللا. ]89))[النمل:فـََلُه َخيـْ
إذاً: هم آمنون من  ميكن هذا بناًء على تفسريه، لكن هذا خطأ، ما نفسر القرآن بشيء ال يدل عليه. الشيخ:

وٍر ا الفزع جمرد شعم آمنون، فيكون هذالفزع، حيتمل أن املعىن أم ال يفزعون إطالقاً، وحيتمل أم يفزعون ولكنه
  مبا يُفزع منه فقط وليسوا خيافون منه.

" مثلها من جاء نقول فيها كما قلنا يف قوله: من  أي: الشرك ]90))[النمل:َوَمْن َجاَء بِالسيَئِة  ((مث قال: " 
أو تكون له جاء باحلسنة؛ ألن اإلنسان قد يعمل السيئة ولكنه ال يأيت ا، حينما هو ال يأيت ا يتوب منها 

  أعمال صاحلة تكّفرها أو ما أشبه ذلك.
  أو رد املشيئة؟ :الطالب
  ال. جمرد املشيئة الغالب أنه تُغفر يوم القيامة. الشيخ:
  يوم القيامة. :الطالب
  ال. هنا يقول.. الشيخ:
  هو ما جاء به. :الطالب
  لك.إال جاء به، لكن غفرت، وهلذا يقرر بذنوبه مث يقال: غفرناها  الشيخ:

   ، فقال: "أويلت" فيه نظر، وإمنا محله على ذلك تفسريه احلسنة بأا ال إله إال اهللا وهو  أي: الشركوقوله: " 
ب: أن املراد بالسيئة هنا اجلنس، فيشمل كل اولكن الصو  ." أي: الشرك ]90))[النمل: َوَمْن َجاَء بِالسيَئةِ  ((

  سيئة.
بأن وليتها وذكرت الوجوه ألنها موضع "  ]90))[النمل:ُكبْت ُوُجوُهُهْم ِفي الناِر َوَمْن َجاَء بِالسيَئِة فَ  ((

  ". الشرف من الحواس فغيرها من باب أولى
َوَمْن َجاَء بِالسيَئِة َفُكبْت ُوُجوُهُهْم ِفي  ((الذي أوجب للمؤلف أن حيمل السيئة على الشرك جواب الشرط 

ول: إن هذا ال يكون إال للكافرين، وهذا فيه نظر أيضاً؛ ألن من جاء بالسيئة ولو دون فيق ]90))[النمل:الناِر 
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الشرك، فإنه إن مل يُغفر له ُيكب يف النار، ولكنه يعاقب على حسب ذنوبه، مث بعد ذلك خيرج منه إما بشفاعة 
  وإما بانتهاء جزائه إذا مل يشفع له.

ال يلزم منه اخللود، هل يلزم من ذلك  ]90))[النمل:ُوُجوُهُهْم ِفي الناِر َفُكبْت  ((فاحلاصل: أنا نقول: إن قوله: 
  اخللود؟ ال يلزم منه اخللود، بل قد ُتكب وجوههم يف النار مث ينجون.

  فإذا قال قائل: ُكّبت وجوههم يف النار إذا كانوا عصاة فإن موضع السجود ال تأكله النار.
ار إال موضع السجود، وهذا ال مينع أن يُكب على وجهه وحتمى مواضع قلنا: إذا ُكّب على وجهه أصابته الن

  الفاء هنا هو هلا حمل؟ ]90))[النمل: َفُكبْت ُوُجوُهُهْم ِفي النارِ  ((وقوله:  السجود من النار.
  .... :الطالب
ت؛ ألن يف طيب. ما هي جبواب الشرط هذا ماضي؟ كان مقتضى األمر أن يقول: ومن جاء بالسيئة ُكب  الشيخ:

  هذا الشرط إذا كان ماضياً وجوابه إذا كان ماضياً ما حيتاج إىل الفاء.
  على مضارع؛ ألنه مبا أنه ثبت وقوعه ُعرب باملاضي. ... ماضألنه  :الطالب
يقولون: إن الفاء تدل على تقدير قد. يعين: فقد ُكّبت وتكون دالة على حتقيق هذا األمر؛ ألن قد  الشيخ:

ولكنه حذفت لفظًا وأشري إليها معىن، فالفاء تشري إىل قد، وحذفت لفظًا ألن قد للتحقيق واملسألة مل للتحقيق، 
تقع، فكان يف حتقيقها بقد وهي مل تقع نوع من التناقض، فلذلك ُحذفت بلفٍظ وأشري إليها باملعىن بالفاء، 

  وتعلمون أن جواب الشرط إذا اقرتن بقد جيب أن يكون مقروناً بالفاء
 . سبعة مواضع إذا كانت جواباً للشرط وجب اقرتان الفاء اسوبالتنفي ،وبلم ،وقد ،وبنا ،وجبانب ،طلبية ،يةٌ امس 

  .واهللا أعلم
  .... :الطالب
    :....الشيخ

َشاَء اللُه وَُكل  َويـَْوَم يُنَفُخ ِفي الصوِر فـََفزَِع َمْن ِفي السَمَواِت َوَمْن ِفي اَألْرِض ِإال َمنْ  ((قوله تعاىل:  الشيخ:
  ]87))[النمل:َأتـَْوُه َداِخرِيَن 

من فوائد هذه اآلية: إثبات النفخ يف الصور، ومل يعّني اهللا تبارك وتعاىل النافخ ولكنه جاءت به السنة، وأنه  
  إسرافيل أحد محلة العرش.

 َمْن ِفي السَمَواِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ  فـََفزِعَ  ((الفزع  ينتج اً: أن هذا النفخ عظيم؛ ألنهثانيًا من فوائدها أيض
لو أن قنابل ُفّجرت مبكان مهما بلغت قوا تفزع من حوهلا، ولكنها ال تفزع أهل األرض كلهم  ]87))[النمل:
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َمْن ِفي السَمَواِت َوَمْن ِفي  ((وال أهل األرض وأهل السماوات. وهذا النفخ يُفزع أهل السماوات وأهل األرض 
فَِإَذا نُِفَخ ِفي الصوِر  ((يدل ذلك على عظمة هذه النفخة، ولذلك قال اهللا تعاىل: ف .]87))[النمل: اَألْرضِ 

  إىل إعادة وتكرار. أكدها بواحدة؛ ليتبني أا عظيمة ما حتتاج ]13))[احلاقة:نـَْفَخٌة َواِحَدٌة 
ِإال  ((يبقى من ال يفزع مبشيئة اهللا؛ لقوله: الفائدة الثالثة: أنه ال يفزع مجيع من يف األرض ومن يف السماوات، بل 

  .]87))[النمل: َمْن َشاَء اللهُ 
وهل هذا املبهم يف اآلية معلوٌم لنا؟ ال. الصحيح أنه ليس مبعلوم، ولذلك أشكل على رسول اهللا َصلى اللُه َعَلْيِه 

ليس معلومًا للناس من هم املستثنون،  َوَسلَم هل كان موسى ممن صعق أو ممن استثىن اهللا، فدل هذا على أنه
  إىل كمال ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل. وهذا يرجع

ذلك أن وجه و  ]87))[النمل: ِإال َمْن َشاَء اللهُ  ((الفائدة الرابعة: كمال الربوبية والسلطان هللا عز وجل يف قوله: 
  واضح ؟سلطانه تام. العظيم إذا أم ما يتصرف به، دل هذا على أنه ال معارض له، وأن

  يعين: كأنه ال أحد يسأله من هذا الذي ال يفزع ومن هذا الذي يفزع، وذلك دليٌل على كمال السلطان والعظمة.
  وذلك لكمال سلطانه وحكمته. ]23))[األنبياء:ال ُيْسَأُل َعما يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن  ((قال اهللا عز وجل: 

  ؟... :الطالب
  .رشبالعاملتعلق  الشيخ:
  ؟بالعرشهل هذه النفخة متعلقة  :الطالب
النفخة هذه ملا قلنا: إنه من يف السماوات ومن يف األرض كلها، واملتعلق بالعرش هو يف السماوات، وهذه  الشيخ:

ال  النفخة نفخة الفزع هي املقدمة لنفخة الصعق، يفزعون مث يصعقون، والرسول عليه الصالة والسالم يقول: (
  ).ي بصعقة الصور أم أنه ممن استثنى اهللا أدري أجوز 

  موسى ما هو يف األرض. يعين: ما يف األرض. :الطالب
  يعين ما يف األرض ودفن يف األرض. الشيخ:
  ودفن يف األرض، فإذا ض يعين: يكون يف األرض، مث يُرفع؟ :الطالب
مباشراً له، هل يدل عليه شيء؟ ما نفهم، ما ندري، هل إنه يُرفع أو أنه يتعلق بقوائم العرش وإن مل يكن  الشيخ:

  املهم أن هذه أمور غيبية، معناه ما حنيط به.
  ؟....يف األثر عن ابن عباس عن الشهداء  :الطالب
  ال. ليس صحيح. الشيخ:



 12

  طيب. هذه أربع فوائد.
 امللك واململوك والرئيس أن كل أحٍد يأيت يوم القيامة صاغراً ذليًال هللا سبحانه وتعاىل، ال فرق بني :اخلامسةالفائدة 

- كٌل ألن هذا التنوين عوٌض عن كلمة، التقدير: وكلهم   ]87))[النمل:وَُكل َأتـَْوُه َداِخرِيَن  ((واملرءوس؛ لقوله: 
  أتوا اهللا سبحانه وتعاىل داخرين. -أي: من يف السماوات ومن يف األرض

َداِخرِيَن  ((أو كٌل آتوه  ))وَُكل َأتـَْوُه  ((ه: ميكن أن نأخذ منها الفائدة السادسة وهي: إثبات البعث بقول
  ة وهي إثبات البعث.بعفيستفاد منها أيضاً الفائدة السا ]87))[النمل:

َقَن ُكل َشْيٍء ِإنهُ  ((قال:  ٌر ِبَما َخِبي َوتـََرى اْلِجَباَل َتْحَسبُـَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمر َمر السَحاِب ُصْنَع اللِه الِذي َأتـْ
  .]88))[النمل:تـَْفَعُلوَن 

  يستفاد من هذه اآلية:


